
VERSLAG BESTUURSORGAAN VAN 28 JANUARI 2021 

Deze Bestuursorgaan vergadering werd gehouden via een videovergadering. 

Aanwezig: Stefan Quintens, Lambert Hilven, Paul Lagae, Maurice Hermans, Jenthe Van Buggenhout, 

Willy Loverix, Richard Begas en Jan Martens . 

1. Coronacrisis en de impact op het competitie verloop. 

- Volwassenencompetitie: Nationaal en Provinciaal worden stop gezet 

- Jeugd : beslissing volgt. 

2. Jeugd commissie vergadering: 

-  Geen vergadering geweest, er zal nog een oproep gedaan worden voor de functie van VZ Jeugd 

op via onze kanalen.  

3. Homologatie:  

-  Door het stopzetten van de competities vervalt de urgentie voor het  homologatiereglement. 

-  Dit moet zeker klaar zijn eind april 2021. Op 9 februari om 20:00 uur zal er hierover een video 

vergadering zijn tussen Richard, Jan, Stefan en Paul. 

- Het voorstel zal ter evaluatie voor Nationaal en Landelijk door Jan aan Luc Van Rentegem 

voorgelegd worden. 

- De website presentatie zal voor 9 februari besproken worden tussen Jenthe en Jan. 

4. Mikasa ballen:  

- Voor Nationaal Promo 1 en 2  verplicht vanaf seizoen22/23, voor Promo 3 en 4 alsook de jeugd 

vanaf seizoen 23/24.  

- Volley Vlaanderen zal ter gepaste tijden een groepsaankoop voorstellen. Voor de Beach waren 

deze al van toepassing in seizoen 20/21 . 

5. Datum AV maart 2021: 

- 15 juni 2021. 

6. Statuut vrijwilligerswerk en verenigingswerk. 

- Volley Limburg zal enkel vrijwilligerswerk aanbieden, er zijn reeds 21 aangiften binnen. 

- Volley Vlaanderen zal wegens de complexiteit in 2021 het statuut “ verenigingswerk” niet 

aanbieden, bevestiging op 8 februari 2021. 

7. Voorstel data bestuursvergaderingen en DB wordt door het BO goedgekeurd. 

8. G-Sport:  

- Het probleem met Maaseik is opgelost door Maurice.  

- Voor einde maart 2021 zullen we een nieuwe aanvraag indienen voor subsidies bij Sport   

Vlaanderen.  

- Hasselt heeft interesse om in te stappen in de G-Sport. 

9. Financien: 

- Termijn voor ingeven van onkosten nota’s van 6 maanden naar 3 maanden: principieel akkoord 

mits bijkomende tekst op het formulier.  

- Voor de trainers is Gilbert verantwoordelijk. 

- Onkosten 2020 zullen noch aangenomen worden tot 31 januari 2021. 

- Daar de selectie trainingen geen 2 uur 30 maar 2 uur duren zal hiervoor 30€ betaald worden, voor 

een stage dag en IPJOT zal dit respectievelijk 30€ zijn voor de voorbereiding en 30€ voor de 

training. Het BO is akkoord. 

- Het bestuursorgaan steunt de vraag van Maurice om bij de aanstelling van selectietrainers oog te 

hebben voor en voorrang te geven aan trainers met een erkende coachlicentie.    De 

jeugdcommissie zal de bestaande toestand op lijsten en een overzicht bezorgen aan de bestuurders. 

10. Financieel verslag: 

- De facturen van Jos Rutten voor Start2Volley zijn nog niet verwerkt in dit verslag. 

- Uitleg was ok. 

- Volley Vlaanderen richt een werkgroep op om de subsidie stroom naar de provincies te 

herbekijken. Jenthe zal hieraan deelnemen met Paul als reserve persoon. 



- Voor de AV van juni moeten de rekening na zichters gecontacteerd worden, dit zijn de clubs Ham 

en Wellen.  

11. Website: Jenthe stelt voor: 

- Om  een dummy website (nieuwe) met extra beveiliging te maken ter controle. 

- Om een nieuwe domeinnaam aan te vragen voor Volley Events uit te proberen. Dit zou 

gebruiksvriendelijker zijn. Deze domeinnaam is gratis. Het BO is akkoord. 

- Om op Facebook account te maken voor Beach en een Instagram account (meestal gebruikt voo 

foto’s) te maken voor Volley Limburg en Beach. Het onderhoud van deze zal gebeuren door 

Jenthe en Lieve op vrijwillige basis en kosteloos. De berichten op deze accounts zijn geen 

officiële berichten. Het BO is akkoord. 

12. Landelijke jeugd eindronden: 

- U15 in Limburg op 8 en 9 mei 2021.  

- Door gebrek aan gegadigden zal het BO Volley Limburg deze moeten inrichten. 

- Tornooien zullen ingericht worden (indien mogelijk) begin mei. 

- Datovoc wil meewerken indien publiek toegelaten is. 

13. Beker van Limburg: 

- Trainers van de 8 Nationaal spelende herenploegen vragen om tornooien te spelen onder de 

noemer BvL. 

- Het BO en de competitie leiding is niet akkoord om dit te doen onder de naam Beker van 

Limburg. 

- Indien dit zal plaats vinden dan moeten de Dames ploegen hier ook bij betrokken worden. 

14. De secretaris Volley Limburg zal in zijn functie niet meer verkiesbaar zijn op de AV van juni 2021. 

15. Varia: 

- Beach: zal snel op de bal spelen. 

- Volwassenen Competitie: er zal een open online vergadering gebeuren op 15/2/2021 over het 

nieuwe competitie reglement. BO leden die wensen deel te nemen zijn welkom. Uitnodiging volgt. 

 

 

- VOLGENDE DB VERGADERING  ( ON-LINE) OP 9 FEBRUARI 2021 om 

20:00 UUR. 

- VOLGENDE BESTUURSORGAAN VL VERGADERING ( ONLINE): 

OP DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021 om 20:00 UUR. 

 


